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סונומן שר ו המלא קיוו: מאוגוט
 אשה להיות יותר עוד קשה פנטסטית. אשה להיות קשה

 מארגוט זאת, ובכל איתה. מתחתן לא אך בה, מתאהב שסופרמן
 הרבה של קובץ הוא הקהל ״בשבילי זאת. לעשות הצליחה קידר
 לנו יצרנו ואמיתיים. מוחשיים אנשים מזה, זה שונים אנשים
 אותם. מעריצים הפשוטים שהאנשים עליונים, כוכבים של מערכת

המלכה. את רק מעריצים שבה אנגליה, לעומת באמריקה, זה כך
 פשוטים. אנשים בסך־הכל הכוכבים, אנחנו, גם למעשה ״אבל

 לישון ללכת רוצה אני ליין, לויס של בגדיה את מורידה כשאני
 הטלפון מצלצל בלילה, ושלושים באחת לפתע, אך האדם• ככל

 עצמה מציגה שאשה או בי. מאוהב שהוא לי מודיע ברנש יאיזה
 אחריות זוהי אותי. יכיר לא אם להתאבד מאיים שבנה כאמא,
עליך.״ להישען רוצים בודדים אנשים אותם שכל להרגיש עצומה

ם 11) ם שי ל עו ב

: אלברט בדינר יוד של בקרחת המלט עושה מה מי
 שאלכרט לחשוב עלול זו בתמונה שמביט מי
 יול של הביוגרפיה את להסריט החליט פיני

והיל י הזורחת הקרחת מדוע כן, לא שאם כדינר,
 של נכדתו היא האם לו, המנשקת החמודה דה

1 ברינר
 שהתפרסם הדגול, האנגלי השחקן לא. ובכן,

 על המלט של ביותר הטובים המבצעים כאחד
על ביותר המשעשעים הטיפוסים וכאחד הבמה,

 הלהיטים אחד להסרטת מתכונן ג׳ונס, כתום הבד,
 מגולח כשראשו אני, ברודוויי, של ביותר הגדולים
 וכך וורבאקס. אבא בתפקיד יופיע הוא למשעי.

 העונה שלו, הקטנה הפארטנרית לפניו עצמה מציגה
 וכנראה תשע, בת בסך־הכל היא קוריו* איילי[ לשם

 ילדים מאות כמה מתוך נבחרה שכן מאוד. מוכשרת
 כיש- מחוסר סובלת לא ניו־יורק וכידוע בניו־יורק.

ת. חנו

המנצחת צהלת
המפסידה ודימעות

 שמימין, שהצעירה פלא אין
 כראטילוכה, מארטינה

 בבכי. ופורצת פנים מחמיצה
אז שקיבלה הצ׳כית, השחקנית

ב הפסידה אפריקאית, רחות
ה ליריבתה מוחלטת הפתעה
 זוהי השמאלית. בתמונה נראית

 הצעירה, אופטין טרייסי
 נבראטי- על לגבור שהצליחה

 לנשים, הטניס באליפות לובה
 כללית התפעלות שעוררה
 הצעירה הפלא, ילדת בהיותה

 אוסטין, הלבן. בספורט ביותר
זכ שמונה־עשרה, בת היום

 בין הראשון במקום אז תה
 שאף מה ועשתה המיקצועיות,

 לעשות הצליחה לא בת־גילה
 ספורט ענף באף לכן, קודם

מיל הרוויחה היא מיקצועי:
דולר. יון

חו לארבעה שותקה ואז
 בגב, מפציעה כתוצאה דשים
 מאי בחודש רק לאיתנה וחזרה

 ובלהי־י במישנה־מרץ האחרון,
 שהזכייה לי ״נדמה עצומה. טות

 בעיני חשובה באליפות, היום,
הראשו בפעם מזכייתי יותר
 16 ״בגיל אוסטין. אמרה נה,״

צעי הייתי מדי. מהר הכל בא
 חשוב מה להבין מכדי רה

זה.״ הישג


